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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj a prognóza cen bytových nemovitostí vPraze 
Jméno autora: VAČKÁŘOVÁ, Kristýna 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Daniel Toth 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce je mimořádně náročné, zahrnuje aplikaci kvantitativních metod. Hlavním cílem práce je formulace 
prognózy jako východiska pro návrhy investičního rozhodování v bytové oblasti.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autorka postupovala v souladu se stanoveným zadáním. Zcela splnila dílčí a hlavní cíle. Výsledky lze považovat za velmi 
hodnotné a užitečné pro investiční praxi.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka pracovala soustavným a soustředěným způsobem. Své výsledky průběžně konzultovala a iniciativně připojovala 
vlastní návrhy zvoleného postupu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je vysoká a překračuje požadavky kladené na bakalářské práce. Vybrané pasáže lze doporučit v odborném 
periodiku. Autorka vycházela z relevantních zdrojů a zpracovala vlastní empirické prameny získané terénním výzkumem. .  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykové úroveň je výborná. Autorka využila vědeckýc styl vyjadřování a velmi přesně formulovala vlastní závěry 
srozomitelným a jasným způsobem.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autorka použila dostatečné množství relevantních zdrojů. Postupovala v souladu s citační normou. Text bakalářské práce 
doplnila významným počtěm statistických výpočtů, grafů a tabulek.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka přistupovala k problematice velmi pečlivým způsobem s hlubokou znalostí bytové problematiky. Přidanou 
hodnotu práce vydím, ve schopnosti formulovat vlastní prognozy s pomocí statistických metod, které přinášejké, 
nové a užiteé výsledky.  
Otázka 
Tvrdíte, že s poklesem nezaměstnanosti (… a s růstem zaměstnanosti a příjmů domácností) poroste cena bytů 
v Praze. Jaké sociální a ekonomické dopady to může mít v horizontu cca 2 až 3 let?  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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